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Informe Proposta
COMPTE GENERAL 2018

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES SOBRE EL COMPTE GENERAL DE
2018

Considerant que l'objecte de la reunió de la Comissió Especial de Comptes és procedir a
l'examen del Compte General del Pressupost d'aquesta Entitat, corresponent a l'exercici
econòmic de 2018, en compliment del que es disposa en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que, formada i informada aquest Compte General, per la Intervenció Municipal, han
estat comprovats els llibres, documents i justificants oportuns, així com tota la documentació
annexa a la mateixa i exigida per la vigent legislació,
ES PROPOSA l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Informar favorablement el Compte General del Municipi de l'exercici 2018, que inclou el
compte de gestió de la recaptació dels ingressos de dret públic delegats a la Diputació de
Barcelona, que ha quedat degudament justificat, i que està integrada pels següents documents
1. Comptes anuals Ajuntament
1.1 Balanç
1.2 Compte de resultat econòmic patrimonial
1.3 Estat de canvis en el patrimoni net
A) Estat de canvis en el patrimoni net
B) Estat d’ingressos i despeses reconegut
C) Estat de canvis en el patrimoni net altres operacions
1.4 Estat de fluxos d’efectiu
1.5 Estat de liquidació del pressupost
i) Estat de liquidació de despeses (aplicació, econòmic, programa, nivell de vinculació
jurídica dels crèdits)
ii) Estat de liquidació d’ingressos (aplicació, econòmic)
iii) Resultat pressupostari
1.6 Memòria
2. Documentació complementària
2.1 Memòria de costos i rendiment dels serveis públics
2.2 Memòria demostrativa del grau de compliment d’objectius
2.3 Acta d’arqueig i certificacions bancàries i conciliacions
2.4 Liquidació Pressupost consolidat
2.5 Comptes anuals de l’empresa Finca Font del Ferro, SL
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2.6 Comptes anuals de l’empresa PROURSA
3. Compte recaptació
3.1 Informe de la Tresoreria
3.2 Memòria compte gestió tributs
3.3 Compte recaptació
3.3.1 Situació càrrecs voluntària rebuts
3.3.2 Situació càrrecs voluntària liquidacions
3.3.3 Situació càrrecs executiva rebuts
3.3.4 Situació càrrecs executiva liquidacions
3.3.5 Resum propostes baixes liquidació
3.3.6 Resum propostes baixes rebuts
4. Altres documents administratius
4.1 Providència de l’Alcaldia
4.2 Informes Intervenció
4.2.1 Informe del compte general del 2018
4.2.2 Informe de la liquidació del pressupost 2018
4.2.3 Informe d’Estabilitat pressupostària 2018
4.3 Proposta dictament Comisió especial de comptes

SEGON. Ordenar que el referit Compte, així com el propi informe emès per aquesta Comissió,
siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i vuit més, els
qui s'estimin interessats puguin presentar quantes reclamacions, objeccions o observacions,
tinguin per convenients, els quins, cas de presentar-se, hauran de ser examinats per aquesta
Comissió, prèvia pràctica de quantes comprovacions s'estimin com a necessàries, per a l'emissió
de nou informe, que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions
formulats, a consideració plenària definitiva. Igualment, estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Rubí, 3 de juny de 2019

M007

Ana María Martínez Martínez
L’alcaldessa en funcions
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